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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Warszawa, 19 października 2021 r. 
 
 
 

 

 

 

Polski PKB mocno w górę. Wychodzimy z pandemicznego kryzysu, ale czy 

wszyscy?  

 
 

Ostatnio opublikowane wyniki polskiej gospodarki są imponujące – wzrost PKB przekroczył 11 

proc. r/r w drugim kwartale 2021 r. Jednak pamiętajmy, że dane te stanowią porównanie do 

drugiego kwartału ubiegłego roku, kiedy to gospodarka boleśnie odczuła wpływ pandemii COVID-

19 i pierwszego lockdownu. Kolejne miesiące, nawet przy ograniczonej obostrzeniami działalności 

gospodarczej, nie były już tak trudne, a firmy i gospodarstwa domowe przystosowały się do 

warunków działalności w pandemii. Pozostała cześć 2021 roku oraz rok przyszły powinny być 

okresem dalszego przyspieszenia gospodarczego. 

 

„Wprawdzie polska gospodarka osiągnęła już poziom przedpandemiczny, to jednak pole do dalszego 

przyspieszenia aktywności gospodarczej pozostaje. Eksport, który jako pierwszy ze składowych struktury 

polskiego PKB wzrósł na bazie ożywienia w globalnym handlu, nadal korzysta ze sprzyjającej koniunktury 

dzięki konkurencyjności cenowej i jakościowej. W obliczu rosnącego popytu firmy zaczęły wykorzystywać 

wolne moce produkcyjne, a także inwestować w aktywa trwałe co stanowiło istotne wsparcie dla polskiego 

wzrostu PKB w pierwszym półroczu tego roku. W kolejnych miesiącach oba czynniki nadal powinny być 

zauważalne w strukturze naszego PKB. Jeśli możliwe dalsze mutacje COVID-19 nie zachwieją 

gospodarkami poszczególnych krajów, w tym Polski, poprzez wprowadzanie restrykcji w działalności 

gospodarczej, konsumpcja gospodarstw domowych będzie solidnie wspierała tempo wzrostu 

gospodarczego. Aktualna prognoza Coface zakłada, że realny wzrost PKB Polski wyniesie 5,1 proc. 

w 2021 r. oraz 5,0 proc. w 2022 r. 

 

Zachwiany optymizm 

 

Optymistyczny obraz sytuacji gospodarczej jest niestety zakłócany przez czynniki, które stoją na drodze do 

pełnego ożywienia. Gdy podczas pierwszej fali pandemii główne obawy firm dotyczyły niewystarczającego 

popytu, obecnie ograniczenia podażowe stały się istotną barierą w prowadzeniu działalności. Wyższe ceny 

surowców i komponentów używanych w procesie produkcyjnym, a także braki w dostępności 

niektórych z nich, powodują, że przeszkody te stały się dla przedsiębiorstw znacznie ważniejsze niż 

nadal trwająca pandemia. Pomimo, że bariery podażowe powinny być stopniowo mniej dotkliwe, to nadal 

będą zauważalne przez dalszą część tego roku, a także prawdopodobnie przez pierwsze miesiące roku 

przyszłego. Ponadto, rosnące ceny produkcji przemysłowej w coraz większym stopniu przenoszone 

są na finalnych odbiorców, co utrzyma inflację na wysokim poziomie przez kolejne miesiące. 

Kontynuacja trendu rosnących cen skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do podwyższenia stóp procentowych 

nawet pomimo obaw o możliwe zdławienie tempa ożywienia gospodarczego. Jednak skala podwyżki nie 

wpływa znacznie na koszt dostępnego finansowania, a podobne działania w zakresie polityki pieniężnej 

zostały także przeprowadzone w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Czechach, 

Rumunii i na Węgrzech”, wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-

Wschodniej. 
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Coface: for trade – wspólnie budujemy biznes 

 

Dzięki 75-letniemu doświadczeniu i rozbudowanej międzynarodowej sieci oddziałów Grupa Coface, światowy lider w 

ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem 

niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, 

wspierana przez 4.300 pracowników, osiągnęła w 2020 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1,45 mld EUR. Coface 

publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 162 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych 

przedsiębiorstw i doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface 

i weryfikujących kondycję ich dłużników. 

 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez 

faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej 

informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na: www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu 

pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 
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